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O2 – Opis procesov

PROCES M11
Naslov procesa:

Vrednotenje mobilnosti in pregled

Upoštevanje načel
Listine o kakovosti v
mobilnosti.

Ponovna vključitev in vrednotenje

A) Splošne definicije
Splošni razlog / namen postopka:

Pridobiti najvišje možne objektivne rezultate
mobilnosti v zvezi z opredeljenimi cilji –
opredelitev možnih izboljšav.

Splošna odgovornost procesa:

Organizacija pošiljateljica, posredna
organizacija

Definicija „S I P O C“

B) Opredelitev dobavitelja, vložka, procesa in naročnika (del S.I.P.O.C)
Kdo bo prejel korist iz tega
procesa?
(CStranka)
Kdo bo zagotovil informacije za
postopek?
(Dobavitelj?)

Organizacija pošiljateljica / posrednica, bodoči
učenci
Organizacija gostiteljica / pošiljateljica /
posrednica, učenec, zakoniti skrbniki

Kaj bo rezultat tega procesa?
(Izid)

Rezultati vrednotenja, opredelitev potecialnih
izboljšav, strategija za prihodnje akcijske
načrte

Zaradi česa se bo postopek
pričel?
(Vložek)

Ponovno vključevanje učencev v redni delovni /
učni proces

Kriteriji kakovosti
(tarče & cilji)

C) Opredelitev tarč in ciljev procesa

Cilj

CILJ
Pridobiti najvišje možne objektivne
rezultate mobilnosti glede na
opredeljene cilje / tarče –
opredelitev možnosti izboljšav

KAKO MERITI
Povratne informacije zainteresiranih
strani

Cilj

Opredelitev potencialnih uporabnih,
realnih in izvedljivih izboljšav.

Povratne informacije zainteresiranih
strani

Cilj

Realistična strategija za prihodnje
akcijske načrte

Ocena izvajanja ugotovljenih
potencialov za izboljšanje
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D) Opredelitev procesnih korakov

Dobavitelj xy…

Časovna opredelitev ukrepov

Organizacije
pošiljateljice /
posrednice…

Organizacije
pošiljateljice /
posrednice…

…kaj stori
…opredeljujejo
strukturo, metode,
cilje in razsežnosti
vrednostenja, ki
zajema vse
elemente
(postopke) za akcijo
mobilnosti…
…prične postopek
ocenjevanja, ki
temelji na
opredeljeni
strategiji…

…za stranko xy

Obvezne
informacije in
dokumentacija
Informacije:

…vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti

…vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti

Dokumentacija:
Ocenjevalna
strategija
Information:
Ocenjevalna
strategija /
instrumenti
Dokumentacija:

Informacije:
Vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti

Organizacije
pošiljateljice /
posrednice…

Vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti
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…sodelujejo v
dejavnostih
ocenjevanja…

…analizirajo
rezultate
vrednostenja in
izboljšanje
potecialnega
odbitka…
…prevzemajo
potenciale za
izboljšanje –
pregled,
spreminjanje in
prilagajanje dejanj,
strategij…

Organizacije
pošiljateljice /
posrednice…

Dokumentacija:
Evidence
instrumentov
ocenjevanja
Informacija:

…vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti

Dokumentacija:
Poročilo o oceni
Informacije:

…vse vpletene
strani v ukrepe
mobilnosti

Dokumentacija:
Poročilo o oceni
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E) Informacije in pomemebni dokumenti

Informacije in pomembni dokumenti

DOKUMENT

KRATEK OPIS

Strategija
ocenjevanja /
načrt vrednotenja

…opredeljujejo strukturo,
metode, cilje in razsežnosti
vrednostenja, ki zajema vse
elemente (postopke) za
akcijo mobilnosti…

Poročilo o oceni z
ugotovljenimi
potenciali za
izboljšanje

Povzema ugotovitve
vrednostenja in izboljšanje
potencialnega odbitka za vse
vpletene strani
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DOSTOPNOST
---ni mogoča standardizacija
Predlog /primer / smernice:
www.remoproject.eu
baza podatkov

---ni mogoča standardizacija
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F) Vizualizacija procesa
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